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ODMRAśACZ DO SZYB 
SYMBOL pH 

A-20 7 

 
 Niezwykle skuteczny preparat do odmraŜania szyb samochodowych, lusterek i reflektorów w 
temperaturze do -20°C. W krótkim czasie dokładnie usuwa szron, śnieg oraz sól, nie tworząc rys 
spowodowanych tradycyjnym skrobaniem szklanych powierzchni. Preparat nie niszczy uszczelek oraz 
wycieraczek, pozostawiając powierzchnię bez smug i zarysowań. Charakteryzuje się przyjemnym, 
świeŜym zapachem. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- szyby samochodowe, lusterka, reflektory. 
 

SKŁAD: 
Zawiera metanol do 10%, alkohol (etanol, izopropanol) > 10%, kompozycja zapachowa (Limonene, 
Geraniol, Linallol, Hexyl cinnamal).   
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu 
chemicznego. 
Stosować bez rozcieńczenia. Za pomocą spryskiwacza preparat nanieść na zaszronioną szybę a 
następnie przy pomocy zbieraka gumowego oczyścić powierzchnię. 
 

ZAGROśENIA: 
Xn – Szkodliwy. 
R10 – Produkt łatwo palny 
R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu. 
R68 – MoŜliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 
S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S36/37 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.  
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 


